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Een greep uit ons assortiment
1. Incontinentie
 Hartmann Molinea
Molinea onderleggers met vulling van zachte celstofpulp. Vocht wordt
snel en veilig opgenomen. Nonwoven bedekt het hele oppervlak, ook
de folieranden. De buitenste laag is een ondoorlaatbaar anti-slip folie. In
verschillende maten en uitvoeringen verkrijgbaar.

 Tena Lady mini
Slechts vier millimeter dik, discreet en aangepast aan het lichaam, net
als een maandverband. Maar het absorbeert twee keer zoveel en houdt
het vocht tot vier keer beter vast dan de toonaangevende maandverbanden.

 Strechbroekjes Tena ﬁx
Deze zijn herbruikbaar en behouden hun vorm en elasticiteit zelfs na een
heleboel wasbeurten. Een zachte, ondersteunende elastische rand zorgt
voor bescherming en comfort. De TENA Fix-lijn is latexvrij.

 Hartmann Molicare Mobile
Onopvallend, sterk absorberend incontinentiebroekje, speciaal ontwikkeld voor mobiele gebruikers met zware incontinentie. Met dry-plus-laag
en ultra-absorptielaag. Het gehele absorptiekussen is bedekt met nonwoven dat voorkomt dat het vocht terugvloeit. Vochtwerende antilekrandjes. Anatomische pasvorm met elastische afsluiting aan de benen.
Luchtdoorlatend folie met nonwoven textiel buitenzijde. Biedt optimale
bescherming en veilig draagcomfort. Discreet. Kan als een normaal
broekje worden aan- en uitgetrokken.

 Tena bedprotection
Deze van pulp gemaakte bed- en stoelbeschermers bieden een grotere
absorptiecapaciteit, een hogere mate van comfort en een betere hygiëne
dan gerecycleerde producten. Ze kunnen worden gebruikt in allerlei verzorgingsomgevingen en er is een breed scala maten beschikbaar.
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2. Verzorging van wonden
 Allevyn
Allevyn-verbanden zijn sterk absorberend en bevorderen een vochtig
wondmilieu, wat garant staat voor een snelle en optimale heling. Allevyn-verbanden laten geen residu’s achter in de wond en zorgen voor een
propere wondheling.

3. Aërosoltoestellen & -toebehoren
 Pari boy
Een uitermate efﬁciënt inhalatieapparaat voor inhalatietherapie met
medicamentenaërosols voor de bovenste en onderste luchtwegen.
Deze is bedoeld voor de tijdelijke orale of nasale inhalatie van een door
een arts voorgeschreven of aanbevolen inhalatietherapie.

 Omron CX3
De Omron CX3 is een compacte compressor-verstuiver uitgerust met
een disposable ‘Lifecare’ verstuivingskit. Het toestel is geschikt voor alle
gangbare medicamenten en garandeert een doeltreffende behandeling
van aandoeningen van de luchtwegen

4. Zuurstof & toebehoren
 Traditionele zuurstofﬂessen
Diverse ﬂessentypes: 400 l - 1000 l - 2100 l - 4200 l inhoud
Thuislevering

 Compact zuurstofﬂessen
Diverse ﬂessentypes: 400 l - 1000 l - 2100 l - 4200 l inhoud
Thuislevering
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5. Bad, douche & toilet
 Badplank Fresh
De Fresh badplank is bedoeld om op te zitten tijdens het douchen in het
bad en het vergemakkelijken van het in- en uitstappen. De badplank
is ontworpen met een brede zijde voor het in- en uitstappen en een
smalle zijde die de intieme hygiëne vergemakkelijkt. Zeep en shampoo
kunnen op de badplank blijven liggen en zijn dus direct bij de hand. De
Fresh badplank heeft meerdere ontwerpprijzen gewonnen in Zweden in
verband met de hoge mate van functionaliteit. De plank staat bekend
als de veiligste.

 Toiletstoel
Een toiletstoel kan boven het toilet worden gebruikt, maar ook vrijstaand. U kunt een toiletstoel bijvoorbeeld naast het bed plaatsen zodat
u ’s nachts niet naar het toilet hoeft te lopen. Er zijn veel soorten en merken toiletstoelen. Sommigen hebben opklapbare armleuningen of zijn in
hoogte verstelbaar. Er zijn ook verrijdbare toiletstoelen.

6. Bedden & toebehoren
 Elektrisch ziekenhuisbed
Metalen hoog/laag verzorgingsbed
Vierdelig ligvlak
Maximaal gebruikersgewicht 140 kg
Onrusthekkens en/of zelfoprichter

 Matras met inco hoes
Cliniﬂex matras antibacterieel behandeld
Densiteit 37kg/m³
Afneembare incontinentiehoes antibacterieel

 Zelfoprichter op voet
Maximale belasting 125 kg
Hoogte 191 cm
Handvat gemeten van vloer 95-131 cm
Totale breedte 80 cm - totale diepte 61 cm - hoogte voet 4 cm
Plooibaar
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 Dekenboog
De dekenboog wordt gebruikt om de dekens en lakens niet te laten rusten op het been of de voet zodat er geen druk op uitgeoefend wordt.

 Bedtafeltje
De bedtafel op wielen maakt het gemakkelijk om onder het bed te
rollen en om het te verplaatsen van de ene naar de andere plaats.
Het legbord bestaat uit 2 delen: een vast en een beweegbaar deel.
Het kleine vaste deel is ideaal om een tas of glas op te zetten. Het
grote beweegbare deel kan schuin worden geplaatst om te lezen, ...
Dit kan door middel van een vleugelschroef onderaan het legbord.
Het legbord heeft een kleine opstaande rand zodat bv. een
boek blijft liggen, ook al staat het legbord in schuine stand.
Het blad is in de hoogte verstelbaar door middel van enkele vleugelschroeven. Zo kan de bedtafel aangepast worden aan de noden van de
gebruiker (bedhoogte, zetelhoogte, ...)

 Serumstaander
De serumstaander is voorzien van wieltjes en kan eenvoudig verplaatst
worden. De serumstaander is verder verstelbaar in de hoogte (de verstelvijs bevindt zich ongeveer in het midden van de verticale stang).
Bovenaan de serumstaander is een kruis voorzien met vier open ogen.
Hieraan kunnen de baxters bevestigd worden.

 Bedlift
Om personen / patiënten op te tillen, kan een bedlift (patiëntenlift)
gebruikt worden. De patiëntenlift heeft een maximaal tilvermogen van
160 kg. De tilhoogte varieert van 44 tot 175,5 cm.

7. Anti-decubitusmateriaal
 Alternating compressor
Voor het vullen van de alternating matras met wafelstructuur. De compressor wisselt de luchtdruk in de bovenmatras. Het lichaam rust nooit
langer dan 3 minuten op dezelfde ondersteuningszones.
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 Matras voor alternating, wafelstructuur
De alternatingsmatras biedt een comfortabel steunoppervlak waarvan
de cellen zachtjes opblazen. Het systeem is efﬁciënt zowel voor preventie
als behandeling van doorligwonden. Het matrassysteem is gemakkelijk
te installeren en te onderhouden.

8. Mobiliteit
 Rolstoel standaard
Maximale belasting 120 kg
Afneembare wegzwenkbare voetsteunen
Zwenkwielen volrubber
Bekleding zwart kunstleder
Schuine afneembare armsteunen
Lekvrije banden
Quick release

 Rollator 4 wielen
Een rollator biedt veel steun en vormt tegelijkertijd weinig belemmering
tijdens het lopen. Bovendien kunt u er even op gaan zitten. De meeste
rollators zijn zowel binnen als buiten te gebruiken.
De rollator heeft vier wielen wat een stabielere aandrijving toestaat.

 Rollator 2 wielen
Een rollator biedt veel steun en vormt tegelijkertijd weinig belemmering
tijdens het lopen. Bovendien kunt u er even op gaan zitten. De meeste
rollators zijn zowel binnen als buiten te gebruiken.

 Looprek articulerend
Een looprek wordt gebruikt als hulpmiddel bij het gaan, staan en lopen.
Het is een in hoogte verstelbaar rekje met 4 poten.
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 Diverse wandelstokken
De wandelstokken hebben een anatomische handgreep en zijn verstelbaar.

 Vierpikkel
De drie- of vierpikkel wordt gebruikt als hulpmiddel om zich te verplaatsen en kan zowel links als rechts worden gebruikt.

9. Hometrainer
 Hometrainer
De hometrainer heeft tal van gebruiksvriendelijke functies, eveneens een
eenvoudig te verstellen zadel en een laag instapframe.

10. Meetapparatuur
 Babyweegschaal - digitaal
Om het groeien van baby’s en kleine kinderen met uiterst nauwkeurige
meetresultaten te kunnen vaststellen.

 Bloeddrukmeter
Als je je gezondheid ter harte neemt, meet je best regelmatig je bloeddruk. Een verhoogde bloeddruk is een stille doder, omdat deze ziekte
niet gepaard gaat met symptomen. Toch kan een te hoge bloeddruk
tot hart- en vaatziektes leiden. Blijf dus steeds op je hoede! Dit uiterst
nauwkeurige model is compleet en snel. Dankzij zijn 2 x 60 geheugens
kunnen 2 mensen hem tegelijkertijd gebruiken. Met deze bloeddrukmeter beschik je over het gemiddelde van de laatste 3 metingen.
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 Oorthermometer
Wat is lichaamstemperatuur en wanneer is er sprake van koorts? De
ultrasnelle Predictor thermometer heeft nauwelijks 1 seconde nodig
om de lichaamstemperatuur te meten. Plaats de draaiende sonde in
de gehoorgang, duw op de toets Aan/Uit … Vrijwel onmiddellijk daarna weerklinkt een dubbel geluidssignaal om het einde van de meting
aan te duiden. U kunt nu het resultaat aﬂezen van het erg duidelijke
scherm.

11. Kinderverzorging
 Elther plaswekker
De Elther plaswekker bestaat uit een wekker die door middel van een
snoertje aangesloten wordt op een vochtgevoelig en goed aansluitend
broekje. Bij de wekker worden standaard twee broekjes geleverd, wat in
praktisch alle gevallen voldoende is. De broekjes zijn wasbaar en van een
uitstekende kwaliteit waardoor ze de hele training meegaan. De wekker
werkt op batterijen. Zodra er ‘s nachts een paar druppels op het broekje
komen, wordt er een signaal gegeven aan de wekker. Deze geeft vervolgens een luid signaal, waardoor het kind wakker wordt en zijn of haar
plas kan doen op het toilet. Door uw kind op het juiste moment wakker
te maken trainen we hem/haar om goed te reageren op het gevoel van
een volle blaas. Een erg eenvoudige, doch doeltreffende methode, zowel voor het kind als voor de ouders.

 Wiegendoodmonitor
De wiegendoodmonitor treedt na 20 seconden in werking wanneer er
geen bewegingen worden waargenomen. Of het kindje nu wakker is of
slaapt, de sensormatjes registreren alle bewegingen van uw kindje, ook
de ademhalingsbewegingen.

 Kinderrolstoel
Geel onderstel
Zitbreedte 35 cm - zitdiepte 35 cm - zithoogte 47 cm
Getrapte armsteunen afneembaar
In hoogte verstelbare duwgrepen
Voetsteunen of beensteunen
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12. Lichttherapie
 Daylight Power
Met het invallen van de donkere dagen krijgen ontzettend veel mensen
problemen van vermoeidheid. Het probleem is gekend als ‘winterdepressie’. Deze depressie wordt veroorzaakt door een gebrek aan licht,
waardoor er een ontregeling ontstaat van het biologische dag/nacht
ritme. Met de Daylight Power kunt u dit probleem veilig en effectief
aanpakken. De Daylight Power voorziet u van een verhoogde portie dagelijks licht. Lichttherapie reguleert op kunstmatige wijze de natuurlijke
productie van melatonine en herstelt het dag/nacht ritme. Raadpleeg
wel eerst uw arts alvorens u tot lichttherapie overgaat.

 Daymaker
De Daymaker wekt u door de hoeveelheid licht van de lamp in een half
uur geleidelijk op te voeren tot de maximale sterkte. De biologische klok
wordt gestimuleerd en ongemerkt wordt het lichaam langzaam wakker.
Als uiteindelijk het weksignaal klinkt is dit niet langer een ruwe verstoring van de slaap, maar slechts een seintje om op te staan. Behalve als
wekker doet de Daymaker ook dienst als leeslamp, die met een dimmer
op ieder gewenste sterkte is in te stellen. Het licht- en geluidssignaal van
de wekker kunnen afzonderlijk van elkaar worden ingesteld, zodat het
ook mogelijk is om ‘gewoon’ gewekt te worden.

13. Orthopedie / Bandagisterie
 Handspalk met of zonder vingers
Handpolsbandage - gesloten
Anatomische pasvorm met duim
Zeer stevige, huidvriendelijke elastische stof
Met naad

 Zachte halskraag
Anatomische pasvorm
Mousse bekleed met katoen
Huidvriendelijk materiaal
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12. Lichttherapie

Praktische informatie
 Ook toe aan thuiszorg? Vraag raad aan uw apotheker!
Bent u zelf zorgbehoevend of wenst u één van uw familieleden te verzorgen in eigen omgeving? Dan bent u niet alleen.
Steeds meer mensen kiezen ervoor om zo lang mogelijk thuis te blijven. Thuiszorg is persoonlijker en biedt meer zelfstandigheid aan de patiënt.
Deze folder bevat slechts een greep uit het uitgebreide thuiszorgaanbod dat via uw apotheker te verkrijgen is.
Hij kan u met raad en daad bijstaan voor meer gedetailleerde informatie over alle hulpmiddelen die beschikbaar zijn, zowel
in verhuur als verkoop.
Betreft het kleinere hulpmiddelen, zoals krukken, een rollator, een rolstoel? Die kunnen dikwijls nog dezelfde dag of ten
laatste de volgende ochtend in de apotheek afgehaald worden.
Grotere hulpmiddelen zoals bedden, bedliften, zelfoprichters, etc... worden tweemaal per week bij de patiënt thuis afgeleverd, op dinsdag en vrijdag.

 Thuiszorg, één van de troeven van uw apotheker!

stempel Apotheek
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